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PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO 
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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 

2. Contém o mesmo 50 questões de múltipla escolha e 05 questões discursivas. 

3. Verifique se há o número exato de questões, e que a prova objetiva contenha 05 opções de resposta cada. 

4. Não rasure o Cartão de Respostas. Não serão computadas questões não assinaladas ou que 

contenham mais de uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis. 

5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de tinta azul ou preta. 

6. O candidato, caso necessite, poderá utilizar o verso da prova para rascunho. 

7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início das provas, 

acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários e 

necessidade extrema, que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início 

das provas, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um fiscal. 

8. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e Folha da Versão Definitiva e deixar definitivamente o 

local de realização das provas somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 

não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 

9. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até o final do período 

de 5 horas de duração da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas e 

Folha da Versão Definitiva (quando houver) devidamente preenchidas e assinadas. 

10. Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e Folhas da 

Versão Definitiva e assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas todas as Folhas 

de Respostas e Folhas da Versão Definitiva da sala. 

11. Duração máxima de 05 (cinco) horas. 

 
                                                      
GABARITO PRELIMINAR 

Dia 17/03/2014 – no site  www.magnusconcursos.com.br  
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PROVA DE PORTUGUÊS Nº40 
SUPERIOR 

 
 

Política da solidão 
 
Clinicalização do estar só escamoteia o verdadeiro mal da sociedade atual 
 

Algo vai muito mal com a autocompreensão do ser humano sob a crença de que 
existe um padrão normal dos afetos que calibraria o todo da experiência emocional 
humana. A crença na normalidade confirma apenas que vivemos mergulhados na 
incomunicabilidade. Os sentimentos humanos são nebulosos e confusos, mas não são 
expressos senão por meio de atos desesperados que falam por si mesmos. 

Se a norma fosse estabelecida pelo que há de mais comum, teríamos de voltar 
ao paradoxo de Bacamarte: o anormal é normal, o normal é anormal. 

O fenômeno contemporâneo da psiquiatrização da vida nasceu como tentativa de 
eliminar a estranheza humana. Hoje ele sustenta a indústria cultural da saúde, que se 
serve do sofrimento humano como a hiena se serve da carniça. 

Para os fins do logro capitalista já não basta aproveitar a desgraça do outro, 
também se pode ajudar a incrementar a produção do infortúnio usando a arma do 
discurso. A moral une-se à ciência nessas horas e quem paga o preço é o indivíduo 
humano, do qual se extirpa a capacidade de pensar sobre sua própria vida. 

Se a indústria farmacêutica depende da evolução das drogas e dos remédios, 
depende também da existência de doenças. Criar um remédio pode implicar a criação da 
doença. 

Assim é que uma das mais fundamentais experiências humanas na mira dos 
sacerdotes da moral que propagam a psiquiatrização da vida é, hoje, a solidão. A 
banalidade da proposta não é pouco violenta. 

Em pesquisa recentemente divulgada, um médico norte-americano definiu a 
solidão não apenas como doença, mas como epidemia. Tratou-a como uma tendência 
contrária à evolução. Definida como um erro da “natureza humana”, a solidão passa a 
ser vista fora de sua dimensão social e histórica. Como doença, ela seria a causa do 
sofrimento e não o efeito da perda de sentido da convivência entre as pessoas. Em 
última instância, daquilo que seria o significado mais próprio da política como universo 
da integração entre indivíduos e comunidades. 

Em um mundo em que a política foi destruída pelo poder transformado em 
violência, a solidão é o sintoma do medo do outro que ameaça o indivíduo. 

Diz-se indivíduo daquele que não pode ser dividido, que é inteiro. Podemos dizer 
que a solidão é constitutiva de si no mais simples sentido metafísico. Mas há a solidão 
como um fato que diz respeito à vida vivida fora das relações. É essa solidão que deve 
ser inscrita na filosofia política como afeto político. 

Mas não há nada de anormal em um indivíduo viver só. A solidão da qual muitos 
se queixam hoje como um desprazer pode ser para outros tantos um prazer. Viver em 
comunidade não faz sentido para todo mundo e isso não leva necessariamente à 
conclusão de antissociabilidade da qual o indivíduo seria a vítima ou o culpado. 

A solidão nas cidades grandes é muito mais um sinal da precariedade do sentido 
da comunidade e da convivência, é mais um problema sociocultural do que de escolha 
individual. 

Selva de pedra. 
Certamente ela reflete a impossibilidade de retornar às florestas, como um dia 

fez Henry Thoreau. As florestas estão em extinção, assim como, curiosamente, a ideia 
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de humanidade. Resta fugir para a moderna caverna na selva de pedra – sem querer 
reeditar lugares-comuns – que é a casa de cada um. 

A solidão é, assim, a categoria política que expressa a nostalgia de uma vivência 
de si mesmo. Ela é, por isso, a tentativa de preservar a subjetividade e a intimidade 
consigo mesmo que não tem lugar no contexto de relações sociais transformadas em 
mercadorias baratas. 

A sociedade da antipolítica precisa tratar a solidão como uma pena e um mal-
estar quando não consegue olhar para a miséria da vez: o fetiche da hiperconectividade, 
que ilude que não somos sozinhos. 

TIBURI, Márcia. Revista Cult. Set. 2011. 
 
01) Ao final do texto acima, pode-se deduzir que a causa primeira para o problema 
acerca da solidão sobre o qual a autora reflete é: 
 
[A] o ato de escamotear a identidade do sujeito, transformando-o em mero joguete no 
mundo das relações interpessoais. 
[B] o hábito atual de tratar problemas corriqueiros como questões maiores e, sobretudo, 
levadas para o campo da ciência. 
[C] a prática contemporânea de considerar determinados comportamentos normais com 
base na sua maior recorrência. 
[D] a ilusão presente em um sistema que nos leva a crer na falsa ideia de que estamos 
em contato direto uns com os outros.  
[E] a banalidade presente nas reflexões mais profundas no que diz respeito à 
constituição do ser humano como ser de livre arbítrio. 
 
 
02) No segundo parágrafo do texto, a autora enfoca um personagem da literatura 
brasileira, Simão Bacamarte, que ficou famoso por suas inusitadas pesquisas acerca do 
comportamento humano. Leia o trecho abaixo, retirado do conto de Machado de Assis 
em que o personagem aparece para responder à questão. 
 
“A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades; fora daí insânia, insânia e só 
insânia”  
 
“...uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ou curso à mais simples 
mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não 
fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os 
fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os 
que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ou outro almotacé enfunado [...]. Ele 
respeitava os namorados e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras 
cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou 
pródigo, ia do mesmo modo ara a Casa Verde; daí a alegação de que não havia regra 
para a completa sanidade mental.”  

ASSIS, Machado de. “O Alienista”. In Papéis avulsos.  São Paulo: Editora Imprensa Nacional, 2000, p. 33,162. 

 
Um dos pontos interessantes na conduta do personagem acima que se relaciona 
diretamente às afirmações do primeiro texto lido se encontra: 
 
[A] no conceito de razão, que pode ser questionado.  
[B] na falta de clareza no que se refere à definição de loucura. 
[C] no fenômeno da clinicalização de certos traços do comportamento humano. 
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[D] na arrogância do personagem em achar que pode resolver problemas humanos 
graves. 
[E] na falta de critério ao separar pessoas normais daquelas que são consideradas 
loucas.  
 
 
03) Embora a solidão seja tratada no texto como um problema do homem pós-moderno, 
sobretudo, ligado ao estilo de vida das grandes cidades, segundo dados do artigo lido, 
pode-se afirmar que: 
 
[A] o ritmo de vida da contemporaneidade busca o estreitamento das relações 
interpessoais. 
[B] a solidão já era como um problema desde a origem do ser humano. 
[C] do ponto de vista epistemológico, ela é um traço inerente à condição do ser. 
[D] é desejada por aquele que não quer aceitar viver com as diferenças de seus 
semelhantes. 
[E] do ponto de vista semântico, o problema é visto pelas pessoas como questão de 
retórica. 
 
 
04) Depois de uma leitura atenta do texto “Política da solidão”, seria inadequado 
afirmar: 
 
[A] O texto acima trata de um fenômeno muito comum no mundo contemporâneo ligado 
ao enfoque de determinado problema, muito mais que no problema em si mesmo. 
[B] O problema apontado pelo texto mantém estreita relação com a objetificação do 
humano em meio às relações que constrói. 
[C] De certo modo, a maneira como hoje as relações interpessoais são construídas, 
segundo pode-se inferir do texto, pode contribuir para a dessubjetivação do sujeito. 
[D] Mergulhados em meio a aparatos eletrônicos os mais diversos, acreditamos na 
proximidade, enquanto o que ocorre, de fato, é o risco da pulverização das relações 
interpessoais. 
[E] “Selva de pedra” é uma metáfora empregada para realçar a ideia de que hoje um 
dos maiores desejos é poder voltar às origens em se tratando das relações humanas. 
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05) Leia a imagem abaixo para responder à questão. 
 

 
 
O cartum acima se conecta ao texto: 
 
[A] opondo-se às ideias discutidas por Tiburi, pois os personagens centrais da imagem 
esboçam um desejo premente de viver a relação interpessoal. 
[B] complementando-o, uma vez que a discussão proposta pela imagem se relaciona 
diretamente à conclusão a que o artigo lido chega,aprofundando-a. 
[C] negando o ponto de vista do primeiro texto, pois todas as pessoas da imagem estão 
experimentando algum tipo de interação. 
[D] repetindo exatamente as mesmas ideias, pois os únicos personagens que interagem, 
de fato, na imagem são os cachorros. 
[E] reafirmando as ideias acerca da solidão do homem contemporâneo ao focar a 
imagem na busca do primeiro personagem por relações de afeto. 
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06) A opção em que a(s) vírgula(s) empregada(s) serve(m) para separar e/ou isolar 
termos de igual valor sintático em “1” e “2” é: 
 
[A] 1: Mesmo após julgado, declarou-se inocente, afirmando não conhecer a 
vítima. 

2: O prefeito, que era avesso à privatização da empresa, não deu 
entrevistas.  

 
[B] 1: Para conversar com o diretor, em cuja autoridade acreditava, o 

funcionário precisou redigir um requerimento.  
2: O projeto, coordenado naquela época pela oposição, acabou fracassando.  

 
[C] 1: Pedia que os condôminos, acompanhados de visitas, comunicassem à 
portaria. 

2: Mulheres, é necessário que nos unamos contra o machismo sem mais 
demora. 

 
[D] 1: Sou contra o posicionamento inflexível, mas preocupo-me com a 

volubilidade da situação. 
2: O aluno então reafirmou que, se fosse aprovado, viajaria nas férias.  
 

[E] 1: Terminando suas obrigações, você pode ir ao cinema com seus amigos. 
2: Seria necessário que se dedicasse mais para conseguir bons resultados. 

 
 
07) Considerando que todas as opções abaixo apresentam erro de regência, a correção 
foi feita inadequadamente em: 
 
[A] A jovem sucedeu a mãe no trono. 

A jovem sucedeu à mãe ao trono. 
 

[B] Conheço vários profissionais que aspiram a prosperidade na carreira antes de tudo. 
Conheço vários profissionais que aspiram à prosperidade na carreira antes de tudo. 
 

[C] O médico de que falávamos assistia à Belo Horizonte. 
O médico de que falávamos assistia em Belo Horizonte. 
 

[D] Era necessário que o professor voltasse na sua casa antes do horário previsto. 
Era necessário que o professor voltasse em sua casa antes do horário previsto 
 

[E] Postar informações pessoais em redes de relacionamento implica em tomar alguns 
cuidados. 

Postar informações pessoais em redes de relacionamento implica tomar alguns 
cuidados. 
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08) Leia os períodos abaixo para responder à questão: 
  

1. Essa é a época onde Machado de Assis revelou toda a sua argúcia intelectual. 
2. Era o ginásio em que disputara na adolescência o melhor lugar entre os atletas. 
3. São essas as experiências que você necessitará no futuro. 
4. Não conheço ainda o músico da banda o qual se acidentou. 
5. Francisco é o papa a quem mais admiro.  

 
Analisando os períodos acima no que se refere ao emprego dos pronomes relativos, 
percebe-se que: 
 
[A] está correta apenas 2. 
[B] estão corretas 1 e 4. 
[C] estão corretas 4 e 5. 
[D] estão corretas 1 e 5. 
[E] está correta apenas 5. 
 
 
09) O único período que contém uma oração reduzida com valor de adjetivo é: 
 
[A] Os passageiros usando guarda-chuva só puderam entrar no ônibus após as demais. 
[B] Nada me deram de beber.  
[C] Os repórteres acompanhavam as manifestações, empurrando-se uns aos outros. 
[D] Adentrando o recinto, encontrarás exatamente a pessoa que procuras. 
[E] Sendo fiéis fervorosos daquela igreja, frequentavam outros cultos.  
 
 
10) A série cujos processos de formação de palavras, são, respectivamente, 
parassíntese, derivação regressiva, derivação prefixal e sufixal e hibridismo é: 

 
[A] cardispliscente – abandono – enriquecer – televisão.  
[B] encestar – namoro – infeliz – geologia. 
[C] enfraquecer – castigo – inutilidade – burocracia. 
[D] espantar – conversa – deslealdade – litografia. 
[E] enlutar – petróleo – desmerecimento – trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 41 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 
11) Tendo em vista as disposições do Decreto n. 5.296 de 21.12.04, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I - Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas 
prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar 
atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento 
imediato.  
II - A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão 
às seguintes premissas básicas: priorização das necessidades,  programação em 
cronograma e  reserva de recursos para a implantação das ações; e, o planejamento, de 
forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos.   
III - A concessionária de Serviço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade local, deverá 
assegurar que, no mínimo cinco por cento do total de Telefones de Uso Público, sem 
cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância 
nacional, estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e 
para usuários de cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Planos Gerais de Metas 
de Universalização.  
IV - Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou 
privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes 
ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, 
laboratórios, áreas de lazer e sanitários.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

[A] I e II e IV 
[B] I, II e III  
[C] II, III e IV 
[D] I, III e IV 
[E] I e II 
 
 
12) A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a 
pessoas portadoras de deficiência caberá a (o): 
 
[A] Ministério da Previdência Social. 
[B] Ministério da Educação. 
[C] Ministério da Saúde. 
[D] Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
[E] Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
 

 
 

 

 



 

 8 

13) Marque a afirmativa incorreta: 
 

[A] Entende-se como Língua Brasileira de Sinais a forma de comunicação e expressão, 
em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 
própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas no Brasil.  
[B] O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do 
Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, 
de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
conforme legislação vigente.  
[C] A Língua Brasileira de Sinais poderá substituir a modalidade escrita da língua 
portuguesa.  
[D] Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o 
ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos 
surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental.  
[E] As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas 
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. 
 
 
14) Analise as afirmativas a seguir: 
 
I - Os órgãos e entidades do Poder Executivo nas relações entre si e com o cidadão 
deverá observar, dentre outras diretrizes, a presunção de boa-fé, bem como a utilização 
de linguagem simples, fazendo o uso de siglas e jargões, e evitando o estrangeirismo. 
II - Várias são as ações que imprimem qualidade ao atendimento ao cidadão, dentre as 
quais podemos citar: identificar as necessidades dos usuários; evitar informações 
conflitantes; atenuar a burocracia; imprimir qualidade à relação atendente/usuário; 
fazer uso da empatia.  
III - As ações que imprimem qualidade ao atendimento estão relacionadas a indicadores 
que podem ser percebidos e avaliadas de forma positiva pelos usuários, a exemplo de: 
competência, presteza, cortesia, paciência, respeito.  
IV - Os órgãos e entidades do Poder Executivo deverão aplicar periodicamente pesquisa 
de satisfação junto aos usuários de seus serviços e utilizar os resultados como subsídio 
relevante para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial no que se refere 
ao cumprimento de compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento.  
 

Estão corretas apenas as afirmativas:  
 
[A] I, II e III. 
[B] II, III e IV. 
[C] I, III e IV. 
[D] II, III e IV. 
[E] II e III. 
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15) Marque a afirmativa incorreta: 
 
[A] As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção e chefia.  
[B] Em sentido amplo, agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, 
definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal, podendo-se o 
gênero agentes públicos ser dividido em cinco espécies ou categorias bem diferenciadas, 
a saber: agentes políticos; agentes administrativos; agentes honoríficos; agentes 
delegados e agentes credenciados.  
[C] A categoria dos agentes administrativos, espécie do gênero agente público, 
constitui-se a imensa massa dos prestadores de serviços à Administração direta e 
indireta do Estado, nas seguintes modalidades admitidas na Constituição da República 
de 1988: servidores públicos concursados; servidores públicos exercentes de cargos ou 
empregos em comissão titulares de cargo ou emprego público; servidores temporários, 
contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.  
[D] Os casos de contratação de servidores por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público são estabelecidos por lei.  
[E] A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  
 
 
16) De acordo com as disposições constitucionais relativas à Administração Pública, as 
afirmativas a seguir estão corretas, exceto: 
 
[A] A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando dentre outras, a disciplina da representação contra o 
exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 
[B] O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
[C] Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  
[D] A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 
ou servidores públicos. 
[E] A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, inclusive as respectivas ações 
de ressarcimento.  
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17) Nos termos da Constituição Federal de 1988, o ensino será ministrado de acordo 
com os seguintes princípios, exceto: 
 

[A] Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas.  
[B] Garantia de padrão de qualidade. 
[C] Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 
nos termos de lei federal. 
[D] Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 
[E] Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber. 
 

 
18) Tendo em vista as disposições referentes ao Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as afirmativas a seguir: 
 
I - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na 
vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do 
dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida 
funcional. 
II - É vedado ao servidor, retirar da repartição pública, mesmo que legalmente 
autorizado, qualquer bem pertencente ao patrimônio público.  
III - É vedado ao servidor facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de 
direito.  
IV - É dever do servidor público abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que 
observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
[A] I e II. 
[B] I e III. 
[C] I e IV. 
[D] II e IV. 
[E] II, III e IV. 
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19) Tendo em vista as disposições da Lei n. 9.784 de 29.01.99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, analise as afirmativas a 
seguir: 
 
I - Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de dez 
dias, salvo motivo de força maior. 
II - Não podem ser objeto de delegação: a edição de atos de caráter normativo; a 
decisão de recursos administrativos; as matérias de competência exclusiva do órgão ou 
autoridade. 
III - A Administração deve anular seus próprios atos por motivo de conveniência e 
oportunidade. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse 
público, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração.   
IV - Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o 
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de 
direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.  
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
[A] I e II. 
[B] II e IV. 
[C] II e III. 
[D] II, III e IV. 
[E] I, II e IV. 
 
 
20) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, é incorreto 
afirmar: 
 
[A] O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições.  
[B] A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria.  
[C] A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função.  
[D] As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si. 
[E] A responsabilidade civil do servidor de reparar o dano causado ao erário, decorrente 
de ato doloso, que resulte dano ao erário, não se estende aos seus sucessores. 
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PROVA ESPECÍFICA Nº 52 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – L. PORTUGUESA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COMUM PARA TODOS OS PROFESSORES 

 
21) Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Assinale a alternativa 
incorreta em relação à docência: 
 
[A] O professor deve ter um envolvimento com a prática educativa, sabidamente 
política, moral, gnosiológica, sem deixar de fazê-la e criá-la nos educandos. 
[B] O professor deve instigar nos educandos a sua própria curiosidade e o processo 
investigativo, rompendo com sua consciência ingênua. 
[C] O ensinar não pode ser um puro processo de transferência de conhecimento do 
ensinante ao aprendiz.  
[D] O professor deve ser um pesquisador, pois não há ensino sem pesquisa e pesquisa 
sem ensino. A prática da pesquisa deve fazer parte da natureza docente da indagação e 
da busca. 
[E] O professor deve estar alicerçado nos pressupostos do pensamento newtoniano-
cartesiano, um pensamento racional, fragmentado e reducionista. 
 
 
22) Segundo SACRISTAN (1995)  no currículo multicultural a escolha do que se é 
ensinado dentro das instituições de ensino passa pela aprovação de toda a comunidade 
envolvida no processo. Assinale a alternativa incorreta em relação ao currículo: 
 
[A] A escolha do currículo é neutralizadora e não está vinculado às relações de poder, e 
sim da transmissão de visões intencionais que influencia a construção de identidades 
individuais e sociais específicas.  
[B] Os conhecimentos devem privilegiar os conhecimentos de todos, inclusive das 
minorias para que seus interesses sejam representados. 
[C] As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura e 
socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das práticas 
que cria em torno de si. 
[D] O saber é cultural, e se constitui pela interação com outras pessoas pertencentes a 
nossa cultura, assim, ele se transforma a partir da troca de experiências e da reflexão 
coletiva. 
[E] Na concepção de um Currículo Multicultural, os diversos sujeitos do processo são 
respeitados e valorizados, tudo o que compõe esse currículo está preenchido dos 
saberes da comunidade na qual a escola está inserida. 
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23) São elementos básicos que definem e caracterizam o planejamento participativo, 
exceto: 
 
[A] O poder é exercido de forma coletiva. 
[B] É a atuação permanente e organizada de todos os segmentos envolvidos com o 
trabalho educativo. 
[C] Distanciam-se daqueles modelos de organização do trabalho que separa, no tempo e 
no espaço, quem toma as decisões de quem às executa.  
[D] Implica no aprofundamento crescente, a discussão e a reflexão sobre o tema da 
participação. 
[E] Determina o propósito organizacional em termos de valores, missão, objetivos, 
estratégias, metas e ações, com foco em priorizar a alocação de recursos.  
 
 
24) Assinale a alternativa incorreta em relação ao bilinguismo e à educação de surdos: 
 
[A] O bilinguismo é definido como o uso de duas ou mais línguas, é possível afirmar que 
a maioria das pessoas surdas que usa a língua de sinais e a língua majoritária pode ser 
considerada bilingue.  
[B] A língua de sinais é uma língua natural, com gramática própria e, por ser 
visual/espacial, é adquirida sem dificuldades pelas pessoas surdas. 
[C] Por meio da língua de sinais, o professor deve explicar à criança o conteúdo dos 
textos, bem como mostrar aos alunos semelhanças e diferenças entre as duas línguas.   
[D] A educação bilíngüe contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso 
gestual de fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. 
[E] O método de educação bilíngue sofre uma série de críticas pelos limites que 
apresentam, mesmo com o incremento do uso de próteses. 
 
 
25) Assinale a alternativa incorreta em relação à Língua Brasileira de Sinais: 
 
[A] A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível 
superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras/ Libras ou em Letras: 
Libras/Língua Portuguesa como segunda língua.   
[B] A Libras deve ser inserida como disciplina curricular optativa nos cursos de formação 
de professores para o exercício do magistério, em nível médio e obrigatória no superior, 
e especialmente nos cursos de Fonoaudiologia e Psicologia. 
[C] O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos 
de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras. 
[D] A Lei 9394/96 afirma que será garantida às pessoas surdas em todas as etapas e 
modalidades da educação básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a oferta da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, na condição de língua nativa das pessoas surdas. 
[E] O exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, pelo Ministério 
da Educação e instituições de educação superior por ele credenciadas para essa 
finalidade. 
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26) “O descontentamento com o oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais deram 
origem a novas propostas pedagógico-educacionais em relação à educação da pessoa 
surda, e a tendência que ganhou impulso nos anos 70 foi a chamada comunicação 
total.” Assinale a alternativa correta em relação a comunicação total: 
 
[A] A comunicação total prioriza a linguagem falada como forma de comunicação dos 
surdos e a aprendizagem da linguagem oral é preconizada como indispensável para o 
desenvolvimento integral das crianças. 
[B] A comunicação total pode utilizar tanto sinais retirados da língua de sinais usada 
pela comunidade surda quanto sinais gramaticais modificados e marcadores para 
elementos presentes na língua falada, mas não na língua de sinais. 
[C] A comunicação total incorpora o desenvolvimento de quaisquer restos de audição 
para a melhoria das habilidades de fala ou de leitura oro-facial, através de uso 
constante, por um longo período de tempo, de aparelhos auditivos individuais e/ou 
sistemas de alta fidelidade para amplificação em grupo. 
[D] A comunicação total inclui todo o espectro dos modos lingüísticos: gestos criados 
pelas crianças, língua de sinais, fala, leitura oro-facial, alfabeto manual, leitura e escrita.  
[E] A comunicação total acredita que o uso de gestos e sinais desvia o surdo da 
aprendizagem da língua oral, a mais importante do ponto de vista social. 
 
 
27) Assinale a alternativa incorreta em relação às concepções sobre surdez: 
 
[A] A tradição médico-terapêutica influenciou a definição da surdez a partir do déficit 
auditivo, deixando de incluir a experiência da surdez e de considerar os contextos 
psicossociais e culturais nos quais os surdos se desenvolvem. 
[B] A perspectiva clínica-terapêutica induz a uma relação direta entre as deficiências 
auditivas e certos problemas emocionais, sociais, lingüísticos e intelectuais como se 
fossem inerentes à surdez. 
[C] Na tradição da clínica médica, a surdez é vista como uma “deficiência” em relação à 
comunidade “ouvinte”, colocando os sujeitos surdos em desvantagem, se comparados à 
maioria da população. 
[D] O modelo médico-terapêutico, ancorado na proposta oralista é uma concepção 
relacionada com a patologia, tendo o currículo escolar como objetivo dar ao sujeito o 
que lhe falta: a audição e a oralidade. 
[E] Na visão clínica terapêutica uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de 
audição que a impede de adquirir, naturalmente, a língua oral-auditiva usada pela 
comunidade majoritária. 
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28) “O decreto 5.626 regulamentou a Lei 10.436/02, também denominada Lei de  
Libras.” Assinale a alternativa incorreta em relação à Lei: 
 
[A] As instituições municipais de ensino, de educação básica e superior, devem 
proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa na sala de aula e um auxiliar de apoio para os outros espaços educacionais.  
[B] A pessoa surda é aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo 
uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
[C] O professor da educação básica, bilíngüe, aprovado em exame de proficiência em 
tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode exercer a função de 
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja função é distinta da função de 
professor docente. 
[D] Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o 
ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos 
surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental. 
[E] A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada aos 
alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da 
escolarização, por meio de ações integradas entre as áreas da saúde e da educação, 
resguardado o direito de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade. 
 
 
29) Segundo Dalben (2004), por muito tempo a função do Conselho de Classe foi 
classificatória, e voltada à seleção das aptidões discentes. Assinale a alternativa 
incorreta em relação ao Conselho de Classe: 
 
[A] O Conselho de Classe, quando instituído na escola, tem o sentido de 
acompanhamento de todo o processo de avaliação, analisando e debatendo todos os 
componentes da aprendizagem dos alunos. 
[B] O Conselho de Classe deve ser um espaço onde a avaliação é constituída a partir das 
vivências da sala de aula, uma vez que professores e pedagogos devem ter um espaço 
em comum para refletir sobre os acontecimentos na escola. 
[C] O Conselho de Classe apresenta como características principais, a forma de 
participação direta de todos os profissionais que atuam no processo pedagógico; uma 
organização interdisciplinar e apresenta como centro do trabalho a avaliação dos alunos.  
[D] O Conselho de Classe, anteriormente à Lei nº 5.692/71 não se apresentava como 
instituído na escola, e acontecia de forma espontânea sem importância pedagógica. Essa 
Lei deu abertura aos Conselhos Estaduais de Educação para traçarem diretrizes para sua 
operacionalização. 
[E] O Conselho de Classe apresenta como característica principal, a forma de 
participação indireta de todos os profissionais que atuam no processo pedagógico. É 
uma organização disciplinar e apresenta como centro do trabalho a avaliação 
classificatória dos alunos.  
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30) Assinale a alternativa incorreta: 
 
[A] O Projeto Político Pedagógico é a totalidade articulada decorrente da reflexão e do 
posicionamento a respeito da sociedade, da educação e do homem, como uma proposta 
de ação político-educacional e não um artefato técnico. 
[B] Os PCNs são documentos que compõem apenas a grade curricular, o núcleo comum, 
do ensino fundamental de uma instituição educativa.  
[C] O Projeto Político Pedagógico norteia-se na premissa de constituir uma escola 
baseada na democracia e qualidade de ensino para todos. 
[D] Os PCNs estão divididos a fim de facilitar o trabalho da instituição, principalmente na 
elaboração do seu Projeto Político Pedagógico. 
[E] Os PCNs tem sua principal importância no projeto político pedagógico das escolas 
quando propõe ao professor o trabalho com temas transversais, esses temas vão tratar 
de questões que ultrapassam as áreas convencionais, mas que permeiam os objetivos, 
conteúdos e orientações didáticas dessas áreas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Quem dá nome aos seres? 
 

Ao primeiro homem, conta o Livro do Gênesis, foi dado o poder de nomear:  
 

Deus formou, pois, da terra toda sorte de animais campestres e de 
aves do céu e os conduziu ao homem, para ver como ele os 
chamaria, e para que tal fosse o nome de todo animal vivo qual o 
homem o chamasse. E o homem deu nome a todos os seres vivos, a 
todas as aves do céu, a todos os animais campestres (Gen., 2, 19-
20). 

 

O poder de nomear significava para os antigos hebreus dar às coisas a sua 
verdadeira natureza, ou reconhecê-la. Esse poder é o fundamento da linguagem, e, por 
extensão, o fundamento da poesia. 

O poeta é o doador de sentido. Na Grécia culta e urbana, as crianças ainda 
aprendiam a escrever frases assim: “Homero não é um homem, é um deus.” 

No entanto, sabemos todos, a poesia já não coincide com o rito e as palavras 
sagradas que abriam o mundo ao homem e o homem a si mesmo. A extrema divisão do 
trabalho manual e intelectual, a Ciência e, mais do que esta, os discursos ideológicos e 
as faixas domesticadas do senso comum preenchem hoje o imenso vazio deixado pelas 
mitologias. É a ideologia dominante que dá, hoje, nome e sentido às coisas. 

A concorrência entre os nomeadores tem muitas faces históricas; e o exemplo de 
Dante, punindo moralmente e salvando poeticamente os pobres amantes Paolo e 
Francesca, ilustra a antiguidade do processo e as suas contradições. 

No mundo moderno, a cisão começa a pesar mais duramente a partir do século 
XIX, quando o estilo capitalista e burguês de viver, pensar e dizer se expande a ponto 
de dominar a Terra inteira. O Imperialismo tem construído uma série de esquemas 
ideológicos de que as correntes nacionalistas ou cosmopolitas, humanistas ou 
tecnocráticas, são momentos diversos, mas quase sempre integráveis na lógica do 
sistema. 

Nós vivemos essa "lógica" e nos debatemos no meio das propostas que ela faz. 
Furtou-se à vontade mitopoética aquele poder originário de nomear, de compreender a 
natureza e os homens, poder de suplência e de união. As almas e os objetos foram 
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assumidos e guiados, no agir cotidiano, pelos mecanismos do interesse, da 
produtividade; e o seu valor foi-se medindo quase automaticamente pela posição que 
ocupam na hierarquia de classe ou de status. Os tempos foram ficando — como já 
deplorava Leopardi — egoístas e abstratos. "Sociedade de consumo" é apenas um 
aspecto (o mais vistoso, talvez) dessa teia crescente de domínio e ilusão que os 
espertos chamam "desenvolvimento" (ah! poder de nomear as coisas!) e os tolos 
aceitam como "preço do progresso". 

Quanto à poesia, parece condenada a dizer apenas aqueles resíduos de 
paisagem, de memória e de sonho que a indústria cultural ainda não conseguiu 
manipular para vender. 

A propaganda só "libera" o que dá lucro: a imagem do sexo, por exemplo. 
Cativante : cativeiro. 

Ou quererá a poesia, ingênua, concorrer com a indústria & o comércio, acabando 
afinal por ceder-lhes as suas graças e gracinhas sonoras e gráficas para que as 
desfrutem propagandas gratificantes? A arte terá passado de marginal a alcoviteira ou 
inglória colaboracionista? 

Na verdade, a resistência também cresceu junto com a "má positividade” do 
sistema. A partir de Leopardi, de Hölderlin, de Poe, de Baudelaire, só se tem a 
consciência da contradição. A poesia há muito que não consegue integrar-se, feliz, nos 
discursos correntes da sociedade. Daí vêm as saídas difíceis: o símbolo fechado, o canto 
oposto à língua da tribo, antes brado ou sussurro que discurso pleno, a palavra-esgar, a 
autodesarticulação, o silêncio. [...] 

Essas formas estranhas pelas quais o poético sobrevive em um meio hostil ou 
surdo, não constituem o ser da poesia, mas apenas o seu modo historicamente possível 
de existir no interior do processo capitalista. 

A árvore que, na falta de luz e calor, se esgueira por entre as sombras dos 
espinheiros que a oprimem e, magra, torta, aponta ao ar livre onde poderá receber 
algum raio de sol, não trouxe na raiz a fatalidade daquele perfil esquivo e revolto. A 
poesia moderna foi compelida à estranheza e ao silêncio. Pior, foi condenada a tirar só 
de si a substância vital. Ó indigência extrema, canto ao avesso, metalinguagem! 

Leonardo da Vinci: "A pintura vai declinando e perdendo-se de idade em idade 
quando os pintores não têm por autoridade senão a própria pintura". 

A poesia, reprimida, enxotada, avulsa de qualquer contexto, fecha-se em um 
autismo altivo; e só pensa em si, e fala dos seus códigos mais secretos e expõe a nu o 
esqueleto a que a reduziram; enlouquecida, faz de Narciso o último deus. 

Estágio penoso e, no entanto, necessário, se tudo o que é real tem sua razão de 
ser. Se subtraem ao poeta o direito de dar nome às coisas, é justo que ele, agarrando-
se à pele da escrita, exiba, ao menos, sílabas secas, letras traços pontos se não o 
branco da página: 

 

Não nos peças a palavra que vasculhe em cada canto  
nosso ânimo informe, e com letras de fogo  
aclare e o faça arder como açafrão  
perdido em meio a poeirento prado 
 

Nem nos perguntes a fórmula que possa abrir-te mundos,  
alguma sílaba torta, sim, e seca como um ramo  
Podemos dizer-te hoje apenas isto  
o que não somos, o que não queremos. (Eugênio Montale, "Non 
chiederci”)  
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A modernidade se dá como recusa e ilhamento. A metáfora da avestruz que 
cobre a cabeça diante do inimigo é eloquente demais para exigir comentário. E o inimigo 
avança sem maiores escrúpulos. No entanto, se não há caminho, o caminhante o abre 
caminhando, é a lição do poeta Antônio Machado. Autoconsciência não é paralisia. E 
Baudelaire: "O poeta goza desse incomparável privilégio de poder, à sua vontade, ser 
ele mesmo e outro."  

Diante da pseudototalidade forjada pela ideologia, a poesia deverá "ser feita por 
todos, não por um", era a palavra de ordem de Lautréamont. Este "ser feita por todos" 
não pode realizar-se materialmente, na forma da criação grupal, já que as relações 
sociais não são comunitárias; mas acabou fazendo-se, de algum modo, como produção 
de sentido contra-ideológico válida para muitos. E quero ver em toda grande poesia 
moderna, a partir do Pré-Romantismo, uma forma de resistência simbólica aos discursos 
dominantes. 

A resistência tem muitas faces. Ora propõe a recuperação do sentido comunitário 
perdido (poesia mítica, poesia da natureza); ora a melodia dos afetos em plena 
defensiva (lirismo de confissão, que data, pelo menos, da prosa ardente de Rousseau); 
ora a crítica direta ou velada da desordem estabelecida (vertente da sátira, da paródia, 
do epos revolucionário, da utopia). 

Nostálgica, crítica ou utópica, a poesia moderna abriu caminho caminhando. O 
que ela não pode fazer, o que não está ao alcance da pura ação simbólica, foi criar 
materialmente o novo mundo e as novas relações sociais, em que o poeta recobre a 
transparência da visão e o divino poder de nomear. [...] 

 
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix, p. 141-149 (adaptado). 

 
 

31) Conforme se depreende logo no início da leitura do texto de Alfredo Bosi, seria 
função da poesia: 

 
[A] intuir a marca identificadora da originalidade das coisas. 
[B] mensurar o valor único de cada objeto no mundo. 
[C] despertar a subjetividade do leitor. 
[D] desnudar para o receptor a essência das coisas. 
[E] relacionar os objetos à sensibilidade. 
 

 
32) Tendo em vista o referente do texto de Bosi, a relação estabelecida com o Livro de 
Gênesis apresenta o objetivo de:  
 
[A] apresentar a função primeira da poesia. 
[B] introduzir reflexões sobre o poder da linguagem em geral. 
[C] abrir espaço para o trabalho estético no texto. 
[D] apontar uma das supostas funções do primeiro homem criado. 
[E] legitimar a uma das habilidades fundamentais da espécie humana.  
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33) Atingida pelas mudanças trazidas pelo processo capitalista, segundo se pode inferir 
do texto acima, cabe à poesia o papel de: 
 

[A] reconectar o humano aos antigos processos míticos em que a palavra poética 
desvelava, por si mesma, o significado-base dos processos comunicacionais. 
[B] desistir de uma primeira concepção quimérica para adaptar-se harmonicamente às 
formas de linguagem do mundo contemporâneo. 
[C] corresponder às expectativas das novas formas de linguagem a fim de contribuir 
para a formação do sujeito, mesmo em meio a condições adversas. 
[D] funcionar como um contraponto diante da indústria cultural que, por sua vez, 
consolidou a banalização de vários processos estéticos. 
[E] assumir uma nova roupagem a fim de, por meio da camuflagem própria da indústria 
cultural, ainda continuar comunicando no mundo contemporâneo. 
 
 
34) Numa leitura do texto e extensiva a ele, pode-se afirmar que a ruptura com as 
formas primeiras de ser da poesia se intensificou nos últimos séculos: 
 

[A] porque a poesia se fragilizou no que se refere ao seu potencial criativo, perdeu o 
posicionamento politizado que sempre lhe fora inerente. 
[B] em virtude da objetificação que faz com que o utilitarismo e o imediatismo orientem 
os processos relacionais e comunicacionais. 
[C] por causa da incapacidade da linguagem poética de, em si mesma, nomear as 
coisas. 
[D] pelo fato de a poesia ter “se vendido”, convertendo-se em mais uma ferramenta do 
processo capitalista. 
[E] devido à escolha da linguagem poética de alienar-se diante do utilitarismo que 
passou a reinar a partir do século XIX. 
 
 
35) Seria inadequado concluir que, para Bosi, a poesia moderna se compõe de uma 
atitude de: 
 

[A] denunciar o que impede a sua realização em consonância com sua origem. 
[B] esvaziamento total do processo de construção do significado. 
[C] fuga para os recônditos do processo metalinguístico. 
[D] subversão diante os modelos instaurados pela ideologia dominante. 
[E] isolamento diante das imposições da lógica capitalista. 
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36) Num matutino de ontem, num desses matutinos que se empenham na publicação 
do crime, havia a seguinte notícia: 
 

João José Gualberto, vulgo Sorriso, foi preso na madrugada de ontem, no Beco 
da Felicidade, por ter assaltado a Casa Garson, de onde roubara um lote de discos. 

Pobre redator, o autor da nota. Perdido no meio de telegramas, barulho de 
máquinas, campainha de telefones, nem sequer notou a poesia que passou pela sua 
desarrumada mesa de trabalho, e que estava contida no simples noticiário de polícia. 

(...) Distraído na rotina de um trabalho ingrato, esse repórter de polícia soube 
que um homem que atende pelo vulgo de “Sorriso” roubara discos numa loja e fora 
preso naquele beco sujo que fica entre a Presidente Vargas e a Praça da República e que 
se chama da Felicidade. 

Fosse o repórter menos vulgar e teria escrito: 
 

“O Sorriso roubou a música e acabou preso no Beco da Felicidade”. 
(PONTE PRETA, Stanislaw. Notícia de jornal. In: Tia Zulmira e eu.) 

 

Há um explícito exercício metalinguístico no texto acima em que se evidencia o 
posicionamento do cronista. Isso fica patente por meio:   
 
[A] da oposição entre o estilo erudito e o popular. 
[B] da negação da realidade pela ficção. 
[C] do antagonismo entre função referencial e função poética da linguagem. 
[D] da colaboração possível entre o padrão culto da língua e o coloquialismo. 
[E] da oposição entre a estilística tradicional e a moderna. 
 
 
37) A correção da língua é um artificialismo, continuei episcopalmente. O natural é a 
incorreção. Note que a gramática (normativa) só se atreve a meter o bico quando 
escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe, de orelhas murchas. 

Monteiro Lobato. Prefácios e entrevistas. (adaptado) 
 

O autor do texto, em relação à língua falada, argumenta que ela é: 
 

[A] afeita aos mais diversos tipos de regionalismos. 
[B] espontânea e livre de processos formalistas.  
[C] errada no que se refere à adequação situacional. 
[D] avessa a qualquer regra gramatical. 
[E] inculta e equivocada do ponto de vista gramatical. 
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38) 

 
Fred, Correio da Paraíba, 16/04/2007 

 

Tomando como ponto de partida a análise dos radicais latinos eruditos que aparecem na 
charge acima, é possível perceber que o processo de construção do humor é evidenciado 
por meio: 
 

[A] do aspecto polissêmico próprio de determinada palavra do texto. 
[B] da utilização de palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. 
[C] da análise equivocada do processo hiponímico dos dizeres iniciais do texto.  
[D] da contradição entre o enunciado do texto e a realidade detectada na imagem. 
[E] da ironia presente na composição do texto pelo sujeito emissor da charge. 
 

 
39) A professora pede uma redação sobre “A família pobre”. A garotinha, filha de 
banqueiro, escreve: “Naquela casa, todo mundo era pobre. O pai era pobre, a mãe era 
pobre, a filhinha era pobre, o mordomo era pobre, o jardineiro era pobre, o motorista 
era pobre, a cozinheira era pobre, a babá era pobre...”. 

POSSENTI, Sérgio. Os humores da língua. 1998. 
 
O problema, facilmente perceptível na redação da menina, se deve, substancialmente: 
 
[A] ao total desconhecimento léxico-gramatical, que levou a menina à interpretação 
equivocada do termo “família”. 
[B] à falta de habilidade para trabalhar com o nível pragmático-textual do próprio 
idioma, o que acabou causando problemas de coerência e coesão textuais. 
[C] ao desconhecimento do significado do tema solicitado, o que levou ao emprego de 
elementos díspares em um mesmo campo de significação. 
[D] à inadequação do texto realizado ao gênero textual que havia sido solicitado na 
proposta de redação. 
[E] ao atrelamento da palavra “família” a personagens que, por não apresentarem grau 
de parentesco, desconectam-se da realidade citada. 
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40) 

 
PIGNATARI, Décio. “Beba Coca-Cola”. (adaptado) 

 
Analisando o processo de construção do poema concreto acima (publicado originalmente 
no sentido vertical, quadro a quadro), bem como o seu referente, pode-se inferir que: 
 
[A] o aspecto visual do texto se conecta diretamente à construção paródica da 
logomarca a fim de abrir espaço ao registro da expressão subjetiva do leitor. 
[B] a visualidade da logomarca é mantida a fim de facilitar o entendimento do processo 
de criação da paráfrase pelo leitor. 
[C] o teor conativo presente na logomarca ganha tom de humor para que, assim, 
visualidade e semântica atinjam o grau de subjetividade esperado. 
[D] a alusão, como processo de intertextualidade predominante, é resgatada para 
provocar, por meio da reminiscência, mudanças no comportamento do receptor.  
[E] o plágio do conteúdo, presente ao longo dos quadros que formam o texto, coloca em 
pauta a problematização em torno da liberdade de criação. 
 
 
41)  

 
Amâncio, O Jornal de Hoje, 24/03/2013 

 
A imagem acima surge da postura subjetiva do emissor diante a realidade que o cerca, 
juntamente com o diálogo com uma obra já consagrada no processo de história da arte. 
Considerando o aspecto dialógico percebido na análise da charge acima, é possível 
afirmar que: 
 
[A] há um processo de hibridização de informações que visa a representar, por meio da 
metalinguagem, o problema da seca. 
[B] o processo de reminiscência resgatado pelo emissor da charge, por meio da 
representação metafórica, aponta para a função conativa da linguagem. 
[C] o estético da exploração visual, ao revelar o uso da função poética da linguagem, 
demonstra a falta liberdade criativa do autor. 
[D] a ficcionalização presente, que não aconteceria sem o amálgama de espécies 
diferentes de linguagem, tem o objetivo informativo.  
[E] a interpenetração entre dados imagéticos, elementos estéticos pré-existentes e 
informação científica visam à função emotiva da linguagem.  
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42) Leia com atenção o texto abaixo para responder à questão. 
 
 "Em nossa última conversa, dizia-me o grande amigo que não esperava viver muito 
tempo, por ser um 'cardisplicente'. 
         - O quê? 
         - Cardisplicente. Aquele que desdenha do próprio coração. 
         Entre um copo e outro de cerveja, fui ao dicionário. 
         - 'Cardisplicente' não existe, você inventou - Triunfei. 
         - Mas se eu inventei como é que não existe? - Espantou-se o meu amigo. 
         Semanas depois deixou em saudades fundas companheiros, parentes e bem-
amadas. Homens de bom coração não deveriam ser 'cardisplicentes'.” 

Rubem Braga 
 
É perceptível no texto acima a presença de dois modos distintos de encarar o emprego 
da língua pelos falantes. Dos trechos abaixo, o que apresenta uma reflexão linguística 
diretamente relacionada a essa dicotomia é:  
 
[A] “Numa língua existe, pois, ao lado da força centrífuga da inovação, a força centrípeta 
da conservação, que, contrarregrando a primeira, garante a superior unidade de um 
idioma como o português, falado por povos que se distribuem pelos cinco continentes.” 
(CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5ª Ed. 
Rio de janeiro: Lexikon, 2008, p. 4. 
[B] “É possível que estejamos institucionalizando um modo de expressar resultante de 
educação ruim: o que era mau hábito linguístico foi-se naturalizando entre os falantes e 
um dia poderá ser padrão de linguagem.” (BIZZOCCHI, Aldo. In. Língua Portuguesa. n. 
99, jan. 2014, p. 53) 
[C] “A linguagem já foi caracterizada como o ‘instrumento mais eficiente para interferir 
na vida interior dos outros’. Não a linguagem, diríamos, mas o homem através de seu 
texto.” (KLEIMAN, Ângela, Oficina de Leitura teoria & prática. 13ª ed. São Paulo: Pontes 
editores, 2010, p. 65) 
[D] “A linguagem faz parte da grande distribuição de similitudes. Por conseguinte, deve, 
ela própria, ser estudada como uma coisa da natureza.” (FOUCAULT, Michel. As palavras 
e as coisas. São Paulo: Martins Fonte, 2000, p. 48) 
[E] “A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o pensamento e as 
formas do pensar, a comunicação e os modos de comunicar, a ação e os modos de agir. 
Ela é a roda, que movimenta o homem e é movimentada pelo homem”. (Brasil. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PNCs), Parte II. Brasília, MEC/SEF, 1998).  
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43) Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu 
ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa 
ou riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, 
ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora 
jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou pedra limpa, e dão mais uma 
torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de 
feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. 
Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para 
enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer. 

 RAMOS, Graciliano. Entrevista em 1948. In: Vidas Secas. 102. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007, 
contracapa. 

 
A intencionalidade explícita no texto em torno da reflexão acerca da linguagem poética 
se evidencia por meio do processo: 
 
[A] metalinguístico voltado para a defesa da depuração do estilo em prol do teor 
comunicacional. 
[B] de conotação em que fica patente a defesa do texto literário como um objeto social 
e, por isso, lúdico. 
[C] lógico-semântico que instaura um encadeamento discursivo voltado para o 
esclarecimento acerca das formas de manifestação do poético. 
[D] descritivo em que se defende para a poesia a isenção de subjetividade em prol da 
clareza do que se quer comunicar. 
[E] analítico em que se mostra o que há de poético na ação das lavadeiras a fim de 
ensinar como se compõe a escrita literária. 
 

 
44) Leia o poema abaixo para responder à questão. 

 

Canção Do Exílio 
 

Minha terra tem macieiras da Califórnia  
onde cantam  gaturanos de Veneza.  
Os poetas da minha terra  
são pretos que vivem em torres de ametista,  
os sargentos do exército são monistas, cubistas,  
os filósofos são polacos vendendo a prestações.  
A gente não pode dormir  
com os oradores e os pernilongos.  
Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda.  
Eu morro sufocado  
em terra estrangeira.  
Nossas flores são mais bonitas  
nossas frutas mais gostosas  
mas custam cem mil réis a dúzia. 
 

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade  
e ouvir um sabiá com certidão de idade!  

Murilo Mendes 
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Das charges/cartuns abaixo, a(o) que se conecta diretamente às ideias expressas por 
Murilo Mendes e por vários modernistas no que se refere à identidade do brasileiro é: 

 
  
 
 
[A]  

                                             Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. (1942) 
 

 
 
 
 
 
 
 
[B] 

 
 

 
 
 
 
 
 
[C] 

                                  Ah! Se eu pudesse apanhar esse presunto! 
 
 
 
 
 
 
 
[D] 
 
                                                     Alecrim, 15/02/2014 
 
 
 
 
 
  
[E] 

 
                                          http://www.mulheresnopoder.com.br/2013/05/ 
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45) Leia o trecho abaixo para responde à questão. 
 
CAPÍTULO I 
 
“RUBIÃO fitava a enseada, — eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os 
polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, 
cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo 
que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? 
Professor. Que é agora? Capitalista! Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de 
Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a 
enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra 
na mesma sensação de propriedade. 
— Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem 
casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou; 
ambos morreram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma 
desgraça...” 

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. Ed. Record, Rio de Janeiro, 2004. 
 
Em uma obra literária, a pontuação do texto, muitas vezes, assume valor expressivo. 
Machado de Assis demonstra, ao longo de suas obras, essa habilidade que, inclusive, 
correlaciona-se a uma série de traços inovadores que ele traz para a literatura 
brasileira. Não bastando essa já reconhecida habilidade do autor, ela ainda se conecta à 
intencionalidade do texto voltado para a estética realista da época. Considerando tudo 
isso ao analisar o trecho acima, chega-se à conclusão de que:  
 
[A] o ato de se direcionar ao leitor tem uma relação direta com as inovações propostas 
pela literatura realista brasileira. 
[B] o final do trecho encerra uma sondagem psicológica em que se revelam traços do 
personagem Rubião, mas texto não foi citado em sua integralidade. 
[C] o uso dos parentes serve para realçar a ideia de incompletude que acompanhou o 
personagem a vida inteira.  
[D] Por meio do tom irônico surgido da escolha do narrador de não completar o 
raciocínio de Rubião, as reticências colocam o caráter humano em foco. 
[E] O uso das interrogações se justifica pela preocupação do autor em retratar o real de 
modo minucioso. 
 
 
46) 
Teu romantismo bebo, ó minha lua, 
A teus raios divinos me abandono, 
Torno-me vaporoso... e só de ver-te 
Eu sinto os lábios meus se abrir de sono. 
Álvares de Azevedo 
 
Bebamos! Nem um canto de saudade! 
Morrem na embriaguez da vida as dores! 
Que importam sonhos, ilusões desfeitas? 
Fenecem como as flores! 
José Bonifácio (trecho utilizado como epígrafe de Noite na Taverna) 
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Nos dois trechos acima, é possível perceber, principalmente, a respectivas 
características próprias da estética ultrarromântica: 
 
[A] tédio e evasão. 
[B] idealização e enfado. 
[C] escapismo e morbidez. 
[D] crítica social e pessimismo. 
[E] isolamento e melancolia. 
 
 
47) Leia os trechos abaixo retirados dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PNCs) e a 
charge para responder à questão. 
 
“A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o pensamento e as 
formas do pensar, a comunicação e os modos de comunicar, a ação e os modos de agir. 
Ela é a roda, que movimenta o homem e é movimentada pelo homem”.  
 
“É pela mediação da linguagem que a criança aprende os sentidos atribuídos pela cultura 
às coisas, ao mundo e às pessoas; é usando a linguagem que constrói sentidos sobre a 
vida, sobre si mesma, sobre a própria linguagem. Essas são as principais razões para, 
da perspectiva didática, tomar como ponto de partida os usos que o aluno já faz da 
língua ao chegar à escola, para ensinar-lhe aqueles que ainda não conhece.” 

Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais (PNCs), Língua Portuguesa. Brasília, MEC/SEF, 1998, p. 5/67) 

 

 
MOA, in A Educação Escolar Chargeada. Josiberto Silva Mourão (org.)  

 
Considerando a ironia presente na charge, correlacionando-a aos trechos citados acima, 
percebe-se:  
 
[A] um desconhecimento da professora em relação aos PCNs e as necessidades sociais 
de seus alunos. 
[B] uma incompreensão da necessidade subversiva do aluno em lidar com linguagens 
múltiplas no seu dia a dia. 
[C] a incoerência da professora ocasionada pela visão limitada no que se refere à 
diversidade das práticas do exercício da expressão. 
[D] um envolvimento excessivo do aluno com a multiplicidade de linguagens a ponto de 
se atrasar para a aula da matéria correlacionada à prática realizada. 
[E] uma falta de flexibilidade da escola em aceitar que as necessidades de seus alunos 
precisam ser consideradas. 
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48) LEIA atentamente os dois textos abaixo. 
 
Ao braço do Menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis 
despedaçaram. 
 
O todo sem a parte não é todo; 
A parte sem o todo não é parte; 
Mas se a parte o faz todo, sendo parte, 
Não se diga que é parte, sendo todo. 
Em todo o Sacramento está Deus todo, 
E todo assiste inteiro em qualquer parte, 
E feito em partes todo em toda parte, 
Em qualquer parte sempre fica o todo. 
O braço de Jesus não seja parte, 
Pois que feito Jesus em partes todo, 
Assiste cada parte em sua parte. 

Não se sabendo parte deste todo, 
Um braço que lhe acharam, sendo parte, 
Nos diz as partes todas deste todo. 

 
Dou        pruden         nobre,  huma          afá  
        to,                 te,                          no,                          vel,  
 Re              cien                 benig        e    aplausí  
 Úni                singular ra                     inflexí  
                 co,                         ro,                                        vel  
 Magnífi                   precla                    incompará  
 Do mun                grave Ju                            inimitá  
                 do                          is                                          vel  
 Admira                    goza           o aplauso            crí  
 Po        a trabalho tan              e t                      terrí  
         is                       to                 ão                                 vel  
 Da               pron           execuç             sempre incansá  
 Voss      fa             Senhor sej                  notór  
             a            ma                       a                                   ia  
 L            no cli         onde   nunc       chega o d  
 Ond              de  Ere    só se      tem      memór  
                 e                  bo                                                    ia  
 Para qu              gar                tal,         tanta  energ  
 po                de   tod        est         terr      é gentil  glór  
              is                    a           a              a                          ia  
 Da ma            remot        sej          um              alegr  
 
Concomitantemente à busca da organização lógica do pensamento e ao aperfeiçoamento 
das estratégias argumentativas, é frequente no Barroco a experimentação da linguagem 
para a criação de estruturas inusitadas e desafiadoras ao leitor. Conforme as pesquisas 
linguísticas próprias do Barroco, percebe-se nos dois textos acima, de Gregório de 
Matos: 
 
[A] uma estruturação lógica labiríntica a fim de, por meio da agudeza, fazer com que o 
texto torne-se objeto de perscrutação do leitor para que seu significado seja 
desvendado. 
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[B] o lúdico, que fica explícito por meio da falta de compromisso do eu lírico com o 
conteúdo, fazendo com que o leitor passe a vivenciar a experiência de deriva pelo texto. 
[C] o jogo no aspecto formal do texto que se destaca, deixando comprometido o 
trabalho minucioso em torno do processo de significação. 
[D] o Quevedismo, que se desvela por meio dos jogos de palavras construídos para 
abrirem espaço ao rebuscamento que elimina a linearidade. 
[E] a estruturação lógica pautada na ordenação quase silogística do pensamento, de 
modo que a exploração do culteranismo não dificulta a leitura.  
 
 
49) Fala do velho do restelo ao astronauta 
 

Aqui, na Terra, a fome continua,  
A miséria, o luto, e outra vez a fome.  
 

Acendemos cigarros em fogos de napalme  
E dizemos amor sem saber o que seja.  
Mas fizemos de ti a prova da riqueza,  
E também da pobreza, e da fome outra vez.  
E pusemos em ti sei lá bem que desejo  
De mais alto que nós, e melhor e mais puro.  
 

No jornal, de olhos tensos, soletramos  
As vertigens do espaço e maravilhas:  
Oceanos salgados que circundam  
Ilhas mortas de sede, onde não chove.  
 

Mas o mundo, astronauta, é boa mesa  
Onde come, brincando, só a fome,  
Só a fome, astronauta, só a fome,  
E são brinquedos as bombas de napalme. 
 

SARAMAGO, José.  In Os Poemas Possíveis, Editorial CAMINHO, Lisboa, 1981. 3ª edição. 
 

O poema acima é uma atualização dos dizeres do episódio “O Velho do Restelo”, de Os 
Lusíadas. Numa análise do poema de Saramago, percebe-se uma reflexão em que:  
 

[A] questões contemporâneas são discutidas por meio da repetição da estética 
classicista na qual Camões realizou sua produção poética. 
[B] se contesta a postura do “Velho do Restelo” por julgar esse personagem pessimista 
e antipatriótico diante do modelo neoplatônico renascentista de análise. 
[C] se repete a verdade antropocêntrica camoniana ao colocar o Velho do Restelo 
dirigindo-se aos desbravadores contemporâneos, exaltando sua coragem. 
[D] por meio da releitura da crítica camoniana, questionam-se das transformações que o 
mundo sofreu desde a investida dos portugueses nas Grandes Navegações. 
[E] se substitui a postura crítica do “Velho do Restelo” do texto original por um discurso 
evasivo voltado para a insatisfação própria da pós-modernidade. 
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50) Leia as frases atentamente para responder à questão. 
 

1. Ele se atreveu a reafirmar que não importava-se com os problemas alheios. 
2. Tomara que você encontre-o a tempo de o convidar para a festa!  
3. Gritou, se contrapondo ao projeto que não o agradava. 
4. Encarava-o como quem tivesse lhe dado o golpe de misericórdia.  

 

Analisando a colocação pronominal nas frases acima, pode-se afirmar que: 
 

[A] 2 e 4 estão corretas 
[B] apenas a 4 está correta. 
[C] apenas 2 está correta. 
[D] 1 e 2 estão corretas. 
[E] 2 e 3 estão corretas. 
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PROVA DISCURSIVA Nº 53 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
 

VERSÃO RASCUNHO 
 
 

1 - A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
 

a) o atendimento ao tema proposto na questão; 
b) a clareza de argumentação/senso crítico; 
c) a seletividade de informação; 
d) a utilização adequada da Língua Portuguesa; 
 

2 - O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): 
 

a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de 
manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado 
neste Edital; 
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra 
o pudor; 
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d) não apresentar as questões redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou 
entregar em branco; 
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome 
parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, 
desenhos ou códigos); 

 
 

Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for 
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto. 
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51) Em matéria publicada no Estado de Minas (26 de janeiro de 2014, p.3) Paula 
Takahashi escreveu uma reportagem cujo título é “Cada um na sua”. Trata-se de um 
alerta que se refere à possível dissolução dos laços familiares se as pessoas mantiverem 
uma rotina excessivamente tecnológica. 
O texto discorre sobre o fato de que o foco daqueles viciados em distrações eletrônicas é 
cada vez mais difuso e dividido. Com isso, perde-se também a capacidade de se 
observar detalhes e perceber determinadas situações no entorno. Sem notar as outras 
pessoas, aspectos importantes da vida em comunidade, como a própria solidariedade, 
ficam comprometidos, alerta o psicólogo e psicopedagogo Davi Castelo Branco Avelar: 
“Se vivermos em um modelo de família mais fria e impessoal, esse vai ser o nosso 
modelo-base para as demais relações interpessoais”, acrescenta Davi. 
Segundo pesquisa do centro americano de estudos sobre os meios de comunicação, 
Common Sense Media, realizada no ano passado, 38% das crianças com menos de 2 
anos já utilizam alguma mídia digital, contra 10% em 2011. Entre os pequenos de 5 a 8 
anos, esse percentual chega a incríveis 83%. 
 
Redija um parágrafo, comentando esse tema e justificando com exemplos as estratégias 
que podem ser usadas para fisgar a atenção e evitar a dissolução completa das relações 
interpessoais. 
 
 

01 ___________________________________________________________________ 

02 ___________________________________________________________________ 

03 ___________________________________________________________________ 

04 ___________________________________________________________________ 

05 ___________________________________________________________________ 

06 ___________________________________________________________________ 

07 ___________________________________________________________________ 

08 ___________________________________________________________________ 

09 ___________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________ 

11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 
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52) MATÉRIA BASEADA EM ENTREVISTA 
O texto que você lerá explora a opinião do escritor e educador Ilan Brenman sobre as 
adaptações de textos infantis considerados politicamente incorretos. 

 
 

“Nunca matei um animal por cantar ‘Atirei o Pau no Gato” 
 

O educador Ilan Brenman diz, em entrevista a ÉPOCA, que a imposição do 
politicamente correto em cantigas e histórias infantis pode ser prejudicial para 
o discernimento das crianças sobre os conflitos ao longo da vida. 

 
Quando o escritor e educador Ilan Brenman ouviu a adaptada cantiga “não atire o 

pau no gato...”, ele se enfezou. Preocupado com a imposição do politicamente correto 
nas músicas e histórias infantis, aprofundou-se no assunto para fazer justamente o 
contrário: ele acabou de apresentar sua tese de doutorado na Universidade de São 
Paulo sugerindo que o uso de temáticas politicamente corretas não só é incapaz de 
incutir essas atitudes na criança como também retira uma das principais válvulas de 
escape dos medos e frustrações infantis. “Eu nunca matei um animal por cantar ‘Atirei o 
pau no gato”, afirma. 

Para Brenman, que já escreveu mais de 20 livros infanto-juvenis, ao lidar com 
situações de conflito – morte, raiva, ciúmes, medo -, a criança está criando ferramentas 
para trabalhar com as dificuldades da vida. “Elas escutam as histórias de forma diferente 
dos adultos. O obstáculo e o conflito representados nos livros são o reflexo das dúvidas 
que a criança possui dentro dela,” diz o pesquisador. Ele argumenta que, se forem 
retirados os espaços para a criança lidar com seus sentimentos negativos, elas não 
terão como aprender a enfrentar as dificuldades e a violência que pode explodir na vida 
real. 

Na literatura infantil “do bem”, são suprimidas menções às reações e 
comportamento negativos do homem. São histórias positivas, com lições de moral e 
sem personagens violentos como a bruxa e o bicho-papão. “Um dos exemplos da 
patrulha do ideologicamente correto pode ser visto na história da Chapeuzinho 
Vermelho”. Existem livros publicados em que não há mais o lobo mau, ou que a barriga 
do lobo não é aberta para evitar imagens de violência na cabeça das crianças. “A cena 
da abertura da barriga do lobo é importante por trazer ideia de renascimento, da vida 
que brota de outra vida”, diz o educador.  

Contra a Emília “comportada” 
A grande luta de Brenman parece ser contra a campanha para modificar os hábitos 

de uma das principais personagens da literatura infantil brasileira: a boneca de pano 
Emília, criada por Monteiro Lobato nos anos 1920. “Ela é uma menina respondona, 
atrevida, criativa e saudável”, afirma. As crianças, segundo ele, também não são 
anjinhos. Elas têm doses de maldade dentro delas, e a boa literatura, com pitadas de 
conflito e comportamentos dúbios, permite às crianças compreender a oscilação 
sentimental que sentem e a lidar melhor com as neuroses do mundo. 

O educador acredita que os pais não podem terceirizar a transmissão de valores 
morais para os livros. Esta é uma função que deve ser feita pela família, e qualquer 
tentativa de ensinar a ser bonzinho por mensagens já prontas em livros não terá efeito. 
Isso porque a percepção do bom e do mau deve vir pela reflexão. A leitura, diz 
Brenman, deve provocar a criança com situações de conflito para que ela raciocine sobre 
o assunto e tire suas conclusões. 

A imposição do politicamente correto faz Brenman temer que cuidados excessivos, 
como a substituição de palavras consideradas ofensivas, façam com que a juventude 



 

 34 

atual se descole das histórias tradicionais. “Se não fizermos nada, daqui a pouco vamos 
ter que contar a história do ‘ Afrodescendentezinho do Pastoreio’, e não a do Negrinho 
do Pastoreio.” 
 

 
A leitura de uma obra em que se manifestem situações de preconceito incentivaria tal 
prática ou ajudaria a combatê-la, fornecendo aos leitores a chance de refletir sobre 
elas? 
Redija um texto, posicionando-se contrária ou favoravelmente ao fato de as histórias e 
canções antes consideradas inofensivas passarem a ser objeto de tanta polêmica, 
explicando como se constrói a ironia do escritor desta matéria. 
 
 
 
 
01 ___________________________________________________________________ 

02 ___________________________________________________________________ 

03 ___________________________________________________________________ 

04 ___________________________________________________________________ 

05 ___________________________________________________________________ 

06 ___________________________________________________________________ 

07 ___________________________________________________________________ 

08 ___________________________________________________________________ 

09 ___________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________ 

11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 
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53) “Branquear-se é a obsessão de milhões de africanas que, diariamente untam a 
pele com produtos abrasivos para tornar-se um pouco menos negras, para ascender 
na hierarquia social e alcançar seu objetivo final: tornar-se mais desejáveis, agradar 
mais e aumentar sua própria auto-estima. Nessa corrida em direção ao triunfo social, 
elas perdem melanina e contraem doenças de pele que vão desde queimaduras, 
estrias e acne, até alergias e mesmo câncer de pele.” 

 
O povo africano passou, durante séculos, por situações de segregação política, social 
e econômica.  

 
Tendo em vista esse fato, comprove através de um parágrafo bem estruturado que o 
racismo ainda perdura nas mais diferentes esferas. 
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54) A partir das ideias expostas no enunciado, elabore um pequeno texto, tecendo um 
comentário sobre as possíveis consequências que podem ocorrer pela busca do domínio 
do petróleo e da água, apontando possíveis soluções para o problema. 
 

Neste início de terceiro milênio, o planeta Terra vai entrar num período de 
transição violenta. Dois componentes estarão em jogo: petróleo e água. A humanidade 
passa pelo período mais dramático de sua própria história. Sem dúvida nenhuma, a fase 
mais profunda de suas transformações econômicas, sociais e políticas.  
Numa primeira etapa, uma catástrofe de consequências imensuráveis virá dessa guerra 
econômica entre a maior potência do planeta e um país miserável que, entretanto, tem 
uma arma econômica importante, o petróleo. A luta será sangue por óleo. O que vai 
sobrar disso tudo ninguém sabe. O que virá em seguida será, certamente, a luta pelo 
domínio da água. 
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55) Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida passou na escola? Uma conta 
rápida, sem equações muito elaboradas, mostra que foram pelo menos 11 anos e mais 
de 13 mil horas dentro de salas de aula. É tempo para chuchu. E a sensação que fica é a 
de que muito se ouviu, estudou e escreveu, mas boa parte disso foi pelo ralo depois do 
vestibular. Para piorar, descobrimos que não sabemos aquilo que efetivamente nos faz 
falta na vida adulta.  

A escola não existe ou pelo menos não deveria existir apenas para nos preparar 
para o vestibular, disso a gente sabe (até porque o vestibular é uma etapa um tanto 
fugaz da vida). Mas então o que a escola deveria nos ensinar? 

Muitos pedagogos acreditam que o objetivo primeiro da educação é nos ensinar a 
dominar o espaço em que vivemos. “Precisamos aprender tudo aquilo que for útil e nos 
der felicidade. É como levar uma caixa em cada mão: a das ferramentas, que vão nos 
ajudar a desembaraçar todos os nossos problemas, e a dos brinquedos, que nos darão 
prazer. Nós não plantamos só o que precisamos comer. Plantamos também violetas, que 
são lindas e não servem para nada,” diz o sociólogo suíço Philippe Perrenoud, da 
Universidade de Genebra. Se tiver algum uso – não importa se prático ou poético – até 
o assunto mais chato vai permanecer grudado na sua cabeça. “A nossa memória é como 
um escorredor de macarrão: a água escapa e só fica o que interessa, o que a gente vai 
comer”, diz o educador, psicanalista e cronista Rubem Alves. 

Para Perrenoud, o principal problema é que a escola se preocupa muito mais em 
ensinar teorias do que habilidades práticas e, com isso, os alunos não são treinados para 
utilizar os conhecimentos em situações concretas. Quase ninguém se lembra da teoria 
da pirâmide alimentar enquanto está enchendo o prato no bandejão ou das aulas de 
botânica quando está caminhando em uma floresta. Teoria e prática não deveriam se 
excluir.   

“O ideal seria que cada escola tivesse o currículo suficientemente flexível para 
desenvolvê-lo a partir das necessidades e perfil cultural de seus alunos.” 

E você, já parou para pensar o que gostaria de ter aprendido na escola? 
 
A partir das ideias apresentadas por Philippe Perrenoud, comente a frase, observando-se 
o contexto abordado no enunciado da questão, propondo um novo modelo curricular. 
 
 

“Precisamos aprender tudo aquilo que for útil e nos der felicidade.” 
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11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 

 
 


